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Слава Ісусу Христу! 

 

Дорогі брати та сестри у Христі, 

Вітаю вас зі святом Вознесіння Господа нашого, Бога і Спасителя Ісуса Христа! 

Ми повинні пам’ятати кожен день і кожну мить кожного дня, що Христос воскрес із мертвих і 

вознісся на небо заради нас, і все-таки не покинув нас жодним чином. Він пішов готувати нам 

місце, але містично присутній шз нами. Ми повинні тулитися до Нього, знаючи, що коли ми 

це робимо, ніхто не може бути проти нас; ніхто не може зруйнувати незнищенне життя 

Христа, яке живе в нас, коли ми перебуваємо в Ньому. Коли ми проголошуємо Його 

Вознесіння, ми проголошуємо обіцянку, що Він піднесе нас понад усе зло і смерть і все, що 

тягне нас у цьому світі. Ми проголошуємо обіцянку, що Його любов врешті-решт 

торжествуватиме. Христос вознесений! З землі на небо! 

Сьогодні я надіслав вам цей електронний лист із гарними новинами. Станом на п’ятницю, 11 

червня 2021 року, провінція Онтаріо вступає в етап 1 свого плану відновлення. Що це означає 

для всіх нас у Свято-Юрійвському храмі? Зараз нам дозволено максимум 15% нашої «місць 

для сидіння» з дистанцією. Наші двері знову відкриті для кожного з вас, щоб приєднатися до 

нас на Богослужіння. 

Усі процедури та протоколи, що існують з липня 2020 року для особистого Богослужіння, 

залишаються на місці, носіння масок, санітарія рук, реєстрація тощо залишаються на місці. 

Якщо ви хочете освіжитися процедурами, документ розміщується на веб-сайті парафії. 

Жодних осіб не попросять і не вимагатимуть розкрити свій статус вакцинації, а також не 

будуть по-різному поводитися з ними, ні для вибору вакцинації, ні для залишення 

невакцинованих. До всіх людей і надалі будуть ставитися з повагою, та любов’ю, оскільки 

парафія продовжує робити повільні, розмірені та розсудливі кроки вперед. 

Ці 16 останніх місяців були найбільш випробувальним часом для всіх нас, коли ми рухаємось 

собою та своєю спільнотою крізь смертельну пандемію Covid-19. Цей час дуже напружив усіх 

нас, фізично, емоційно, фінансово і найголовніше з усіх духовно. Це був час, коли ми були 

покликані приватно втягувати у розкаяну особисту молитву; розвивати наші власні особисті 

стосунки з Ісусом Христом. Наша віра була випробувана неодноразово, оскільки нас просили 

святкувати багато великих церковних свят вдома, далеко від нашої родини у Христі в церкві. 

Здавалося б, кінець цієї міжусобиці повільно підходить до кінця. Рівень зараження 

знижується, рівень смертності знижується. Це відбувається лише завдяки нашим зусиллям та 

жертвам. Коли справа відкривається, нам все одно потрібно бути обережними, зберігати 



безпеку та здоров’я. 

Коли наша провінція знову відкривається, людей ще раз закликають повертатися до Церкви 

для зцілення, я вітаю всіх, хто прийде і поспілкується з нашим Господом, Богом і Спасителем 

Ісусом Христом через Його жертву в Євхаристії. 

Біхевіористи кажуть, що звички (добрі чи погані) формуються в результаті повторення того чи 

іншого вчинку чи дії. Під час цього останнього провінційного локдавн та тим більше 

минулого року ми пройшли періоди, коли ми не могли відвідувати церкву впродовж тижнів. 

Зараз саме час знову взяти на себе зобов’язання зробити відвідування церкви звичною. 

Прийди і подивись, бо Господь добрий! 

 Багато людей все ще застережено небажають приходити до церкви, щоб бути на більших 

зборах на недільній Божественній Літургії. Для тих, хто все ще вагається, я закликаю вас 

подумати про перехід до особистого Богослужіння, відвідавши вечірню суботу ввечері або 

один із різних свят, які припадають на середину тижня. 

Деякі інші важливі відомості: 

- За ініціативою Парафіяльної Управи з 21 червня по 7 вересня служби будуть проводитись за 

«новим» літнім графіком. Недільна Божественна літургія та святкові дні у будні розпочнуться 

о 9:00. 

- Протягом «літнього розкладу» суботня вечірня буде призупинена. 

- Я буду у відпустці з 18 по 26 липня. Якщо виникнуть надзвичайні ситуації з пастирствоми 

потребами, я все одно буду доступним. 

- Поки я перебуваю у відпустці, дяківські служби будуть проводитись у неділю, 18 липня, та 

неділю, 25 липня. 

Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й 

проханням з подякою.  І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та 

ваші думки у Христі Ісусі. - Филип'ян 4: 6-7 

Якщо у вас є якісь запитання, сумніви або просто ви хочете привітатись, не соромтеся 

зв’язуватися зі мною. 

З любов'ю у Христі, 

свящ. Григорій 


